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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Pada tahun 2016 penelitian Martani dan Murtiyasa (2016) yang berkaitan 

dengan pengembangan soal model PISA pada konten quantity untuk mengukur 

kemampuan penalaran matematis siswa, menyimpulkan bahwa penelitian 

pengembangan menghasilkan 12 soal dengan 8 tema yang dikategorikan valid dan 

praktis dengan dan nilai rata-rata 68.3 pada tahap field test di kelas IX SMP Negeri 

1 Jatiroto, sehingga soal tersebut dapat dikatakan memiliki efek potensial yang 

positif terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Sebagian siswa masih 

memiliki kemampuan penalaran matematis yang cukup dan kurang baik karena 

kesulitan dalam mengidentifikasikan permasalahan yang diberikan pada soal dan 

keterbatasan waktu. 

Hasil penelitian Bilican & Yildirim (2014) yang berfokus mengenai PISA di 

Turki, menyimpulkan bahwa jika siswa dalam mengerjakan soal menggunakan 

pemahaman mereka yaitu mengingat, meringkas, menggunakan strategi yang lebih 

sering dan membaca maka prestasi akan meningkat. Klasifikasi Skor Literasi 

Matematika pada PISA 2012 Menggunakan Tiga Metode: Turki Sampling” 

merupakan judul penelitian yang dilakukan oleh Aksu & Güzeller (2016) yang 

menyatakan bahwa Turki menjadi salah satu Negara dengan perkembangan terbesar 

untuk hasil tes PISA yang berhubungan dengan literasi matematika. Hasil kualitas 

afektif seperti self-efficacy, sikap, disiplin belajar harus dikembangkan untuk posisi 

yang lebih tinggi dari Negara lain pada saat tes PISA. Perbaikan mutu pendidikan 

akan membatu siswa menjadi lebih sukses dan dapat menjadikan Turki pada 

peringkat yang lebih tinggi. Dalam penelitian tersebut, disebutkan jika motivasi 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dalam setiap 

metode yang menjadi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 

siswa berusia 15 tahun sebanyak 1391 data siswa.  

Analisis Literasi Matematika pada Mahasiswa dengan Hirarkis Linier 

Modeling (HLM) Kasus PISA 2012 di Turki merupakan judul penelitian yang 

dilakukan oleh Aksu, Güzeller, & Eser (2017) yang menghasilkan penelitian bahwa 
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Individu yang memiliki tingkat berbeda dan termasuk dalam konfigurasi hirarkis 

dipengaruhi oleh kualitas dari kelompok milik mereka. Individu dalam kelompok 

memiliki kecenderungan untuk menjadi mirip satu sama lain dibandingkan dengan 

individu-individu dalam kelompok lain karena kualitas yang sama dan berbagai 

kondisi mereka. Akibatnya, hal itu tidak dapat dikatakan bahwa pengamatan dari 

individu-individu dalam kelompok yang sama benar-benar independen dari satu 

sama lain.  

Karakteristik Afektif Siswa Malaysia dan Singapura dalam Kinerja 

Matematika Buku dari PISA 2012” merupakan judul penelitian yang dilakukan oleh 

Thien & Ong (2015) yang menghasilkan kesimpulan bahwa siswa Singapura 

memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk memecahkan berbagai masalah 

matematika murni dan terapan. Perbedaan kinerja matematika di PISA 2012 antara 

Malaysia dan Singapura bisa disebabkan berbagai tingakat kemampuan matematika 

siswa tercapai. Keragaman latar belakang social ekonomi siswa dianggap sebagai 

factor yang berpengaruh terhadap kinerja matematik dalam sekolah di Malaysia dan 

Singapura. Selain itu, status pendidikan orang tua dan latar belakang social ekonomi 

dapat berkontribusi untuk menjelaskan kinerja anak-anak mereka dalam 

matematika secara tidak langsung. Semakin tinggi tingkat status orang tua dan 

keluarga serta latar belakang social ekonomi, semakin baik kinerja siswa yang dapat 

dicapai. Berbeda dari Singapura, kesempatan pendidikan dengan kualitas yang 

relative tinggi tampaknya tidak merata bagi siswa dari berbagai social ekonomi. 

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi untuk menginformasikan 

status social ekonomi siswa dan karakteristik afektif mereka tetap tertanam kuat 

sebagai aspek penting dari hasil pendidikan, yang secara bersamaan 

menginformasikan indicator pendidikan. Dalam penelitian ini terdiri dari 5197 

siswa Malaysia dan 5546 siswa Singapura yang berusia 15 tahun sebagai sampel.     

Sukriadi dan Kurniawan (2019) menyimpulkan bahwa subjek gender laki-

laki mampu memahami dengan baik informasi yang diketahui dan kecukupan 

informasi dari masalah matematika TIMSS, serta dapat melakukan penyelesaian 

dengan baik dan mengungkapkan bahwa langkah yang dilakukan telah sesuai 

dengan rencana, sedangkan penalaran subjek gender perempuan yaitu subjek telah 
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mampu memahami masalah sehingga dapat menyebutkan informasi yang diketahui 

namun belum mampu menganalisis dengan baik sehingga dalam tahap memeriksa 

belum bisa mendeteksi kekurangan atau kekeliruan dalam penyelesaian matematika 

TIMSS. 

Hasil penelitian Suprihatiningsih, dkk (2014) menunjukkan bahwa: 1) 

Penalaran matematis siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, yaitu: (a) 

memahami masalah, siswa membaca soal dengan cermat serta menuliskan 

informasi yang diketahui dari permasalahan dan menuliskan apa yang ditanyakan 

dari permasalahan; (b) menyajikan pernyataan matematika dan melakukan 

perhitungan, siswa menuliskan persamaan matematika menghitung dengan 

mengunakan operasi penjumlahan, pengurangan maupun perkalian aljabar dengan 

lancar; (c) mengajukan dugaan dan manipulasi matematika, siswa menuliskan 

dugaan jawaban untuk menentukan panjang dan lebar sawah dengan cara 

pemfaktoran dan menuliskan hasil pemfaktorkan yang diperoleh; (d) menarik 

kesimpulan, siswa menuliskan panjang dan lebar sawah serta mengalikan hasil 

pemfaktoran yang diperoleh untuk meyakinkan jawaban yang diperoleh, 2) 

Penalaran matematis siswa yang mempunyai kemampuan sedang, yaitu: (a) 

memahami masalah, siswa membaca soal berulang-lang setelah itu menuliskan 

informasi yang diketahui dari permasalahan dan menuliskan apa yang ditanyakan 

dari permasalahan; (b) menyajikan pernyataan matematika dan melakukan 

perhitungan, siswa menuliskan persamaan matematika menghitung dengan 

mengunakan operasi penjumlahan, pengurangan maupun perkalian aljabar 

walaupun waktu yang digunakan untuk menuliskan pernyataan matematika dan 

melakukan perhitungan lama namun siswa mendapatkan luas sawah yang harapkan, 

3) Penalaran matematis siswa yang mempunyai kemampuan rendah, yaitu: 

memahami masalah, siswa membaca soal berulang-ulang namun masih 

kebingungan setelah itu menuliskan informasi yang diketahui dari permasalahan 

dan menuliskan apa yang ditanyakan dari permasalahan.  

Hamidah dan Rosyidi (2016) menyimpulkan bahwa: 1) Siswa dengan gaya 

belajar konvergen menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi 

matematika melalui pembentukan suatu aturan berdasarkan informasi yang 
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dikumpulkan secara tertulis tanpa keterangan dan dianalisis menggunakan 

pengetahuan yang dimilikinya. Pola dan hubungan yang telah ditemukan oleh 

subjek konvergen digunakan untuk menyusun konjektur dan membuat generalisasi. 

Generalisasi yang dibentuk oleh subjek konvergen adalah generalisasi dalam 

bentuk penjelasan verbal berupa kata-kata atau teks. Dalam memeriksa keshahihan 

suatu argumen/pernyataan, subjek konvergen menggunakan contoh kontra (counter 

example) dari pernyataan tersebut, 2) Siswa dengan gaya belajar asimilasi 

menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematika melalui 

pembentukan suatu aturan berdasarkan informasi yang dikumpulkan secara tertulis 

dan teratur, serta dianalisis menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Pola dan 

hubungan yang telah ditemukan oleh subjek asimilasi digunakan untuk menyusun 

konjektur secara sistematis dan membuat generalisasi. Generalisasi yang dibentuk 

oleh subjek asimilasi adalah generalisasi dalam bentuk penjelasan verbal berupa 

kata-kata atau teks dan dalam bentuk simbol (persamaan) disertai penjelasan 

lengkap. Dalam memeriksa keshahihan suatu argumen/pernyataan, subjek asimilasi 

menggunakan contoh kontra (counter example) dari pernyataan tersebut, 3) Siswa 

dengan gaya belajar akomodasi menggunakan pola dan hubungan untuk 

menganalisis situasi matematika melalui pembentukan suatu aturan berdasarkan 

informasi yang nampak (kongkrit). Pola dan hubungan yang telah ditemukan oleh 

subjek akomodasi digunakan untuk menyusun konjektur dan membuat generalisasi. 

Generalisasi yang dibentuk oleh subjek akomodasi adalah generalisasi dalam 

bentuk penjelasan verbal berupa kata-kata atau teks. Dalam memeriksa keshahihan 

suatu argumen/pernyataan, subjek akomodasi menggunakan contoh kontra (counter 

example) dari pernyataan tersebut, 4) Siswa dengan gaya belajar divergen 

menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematika melalui 

pembentukan suatu aturan berdasarkan informasi yang nampak (kongkrit) dengan 

mempertimbangkan cara pembentukan aturan sebelumnya untuk mencari aturan 

yang baru. Dalam menyusun konjektur, siswa divergen menggunakan informasi 

yang nampak (kongkrit). Pola dan hubungan yang telah ditemukan oleh subjek 

divergen digunakan untuk membuat generalisasi. Generalisasi yang dibentuk oleh 

subjek divergen adalah generalisasi dalam bentuk penjelasan verbal berupa kata-
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kata atau teks. Dalam memeriksa keshahihan suatu argumen/pernyataan, subjek 

divergen hanya menggunakan contoh pendukung dari pernyataan tersebut tanpa 

memerhatikan kasus-kasus yang lain.  

Rokhman dan Wijayanti (2016) menunjukkan bahwa: 1) Kemampuan 

penalaran siswa pada level berpikir kualitatif dalam menyelesaikan masalah 

geometri adalah mampu mencapai indikator memberikan penjelasan dengan model, 

fakta, sifat-sifat, dan hubungan secara optimal. Namun kurang optimal dalam 

mencapai indikator mengajukan dugaan, dan melakukan manipulasi matematika 

bahkan belum dapat mencapai indikator menarik kesimpulan, menyusun bukti, 

memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi, 2) Kemampuan penalaran 

siswa pada level berpikir kuantitatif dalam menyelesaikan masalah geometri adalah 

mampu mencapai indikator memberikan penjelasan dengan model, fakta, sifat-

sifat, dan hubungan dengan baik. Namun kurang optimal dalam mencapai indikator 

mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, dan menarik kesimpulan, 

menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi, 3) 

Kemampuan penalaran siswa level berpikir relasional abstrak dalam menyelesaikan 

masalah geometri adalah mampu mencapai keempat indikator kemampuan 

penalaran matematika secara optimal. Keempat indikator tersebut adalah 

memberikan penjelasan dengan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan, 

mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, dan menarik kesimpulan, 

menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi 

Kondo, dkk (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek laki dan 

subjek perempuan memenuhi indikator mengajukan dugaan karena mampu 

mengungkapkan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal yang diberikan, 

selain itu juga mampu memberikan beberapa alternatif jawaban. Subjek laki-laki 

dan subjek perempuan memenuhi indikator melakukan manipulasi 

matematika,menyusun bukti dan memberikan alasan terhadap kebenaran solusi 

karena mampu mengungkapkan apa yang diketahui dan ditanyakan, 

mengungkapkan konsep apa yang digunakan dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan, mampu menjelaskan langkah demi langkah yang sudah dituliskan. Pada 

subjek laki-laki mampu memenuhi indikator menarik kesimpulan dari suatu 
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argumen dan memeriksa kesahihan suatu argumen karena karena mampu menarik 

kesimpulan dengan benar dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, mampu 

menjelaskan kebenaran langkah demi langkah dari pernyataan yang diberikan, 

berbeda dengan subjek perempuan, subjek perempuan hanya memenuhi indikator 

menarik kesimpulan dari suatu argumen tetapi tidak memenuhi indikator 

memeriksa kesahihan suatu argumen karena subjek perempuan hanya mampu 

memberikan pernyataan baru dengan benar berdasarkan pada beberapa pernyataan 

yang kebenarannya telah dibuktikan dengan manipulasi matematika. 

 

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Variabel Penelitian 

Peneliti Tahun 
Variabel-variabel 

Y X1 X2 X3 

Sukridi dan Kurniawan 2019 √   √ 

Kondo, Side, & Minggi,  2018 √   √ 

Aksu, Güzeller, & Eser 2017  √   

Aksu & Güzeller 2016  √   

Hamidah & Rosyidi 2016 √    

Martani & Murtiyasa 2016 √ √   

Rokhman & Wijayanti 2016 √  √  

Thien & Ong 2015 √    

Bilican & Yıldırım 2014 √    

Suprihatiningsih, Sujadi, Retno  2014 √    

Ramadhan, Fahreza Ilham 2019 √ √ √ √ 

Keterangan: 

Y  : kemampuan menalar 

X1  : PISA 

X2  : space and shape 

X3  : gender 

B. Kajian Teori  

1. Kemampuan Menalar Siswa  

Kemampuan merupakan kata benda dari kata mampu yang berarti kuasa 

(bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sehingga kemampuan dapat diartikan 

kesanggupan/kecakapan. Sumarmo (2003: 31) memberikan pengertian 

penalaran adalah sebagai secara garis besar terdapat 2 jenis penalaran yaitu 

penalaran deduktif yang disebut pula deduksi dan penalaran induktif yang 
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disebut pula induksi. Shadiq (2006) penalaran merupakan proses berpikir yang 

berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang 

diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Penalaran memerlukan landasan 

logika. enalaran dalam logika bukan suatu proses mengingatingat, menghafal 

ataupun mengkhayal tetapi merupakan rangkaian proses mencari keterangan lain 

sebelumnya. 

Brodie dkk, (2009) menyatakan penalaran matematika adalah kemampuan 

untuk menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang 

dimiliki, dan sesungguhnya mengatur kembali pengetahuan yang didapatkan. 

Sumarmo (2003) mengemukakan bahwa penalaran matematika adalah suatu 

kemampuan yang muncul dalam bentuk: menarik kesimpulan logis; 

menggunakan penjelasan dengan menggunakan model, fakta, sifat-sifat, dan 

hubungan; memperkirakan jawaban dan proses solusi; menggunakan pola dan 

hubungan; untuk menganalisis situasi matematik, menarik analogi dan 

generalisasi; menyusun dan menguji konjektur; memberikan contoh penyangkal 

(counter example) ; mengikuti aturan inferensi; memeriksa validitas argumen; 

menyusun argument yang valid; menyusun pembuktian langsung, tak langsung 

dan menggunakan induksi matematika. 

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penalaran 

matematika adalah suatu kemampuan yang muncul dalam bentuk: menarik 

kesimpulan logis; menggunakan penjelasan dengan menggunakan model, fakta, 

sifat-sifat, dan hubungan; memperkirakan jawaban dan proses solusi; 

menggunakan pola dan hubungan; untuk menganalisis situasi matematik, 

menarik analogi dan generalisasi; menyusun dan menguji konjektur; 

memberikan contoh penyangkal (counter example) ; mengikuti aturan inferensi; 

memeriksa validitas argumen; menyusun argument yang valid; menyusun 

pembuktian langsung, tak langsung dan menggunakan induksi matematika. 

Berdasarkan Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 

506/C//Kep/PP/2004 menyatakan tentang indikator-indikator penalaran yang 

harus dicapai oleh siswa. Indikator yang menunjukkan adanya penalaran tersebut 

antara lain: 
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a. Mengajukan dugaan. 

b. Melakukan manipulasi matematika. 

c. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alas an atau bukti 

terhadap kebenaran solusi.  

d. Menarik kesimpulan dari pernyataan. 

e. Memeriksa kesahihan suatu argumen. 

f. Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi  

Pada penelitian kali ini indikator yang kami gunakan untuk meneliti 

kemampuan menalar siswa diantaranya:  

a. Kemampuan menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dan gambar.  

b. Kemampuan melakukan manipulasi matematika. 

c. Kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan. 

d. Kemampuan memeriksa kesahihan suatu argumen.   

2. PISA  

PISA (Programme International for Student Assesment) merupakan suatu 

studi internasional yang salah satu kegiatannya adalah menilai prestasi literasi 

membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia antara 15 tahun. OECD 

(2014) menyatakan bahwa kemampuan literasi matematika diartikan sebagai 

kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan dan menafsirkan 

matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan 

penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk 

menggambarkan, menjelaskan atau memperkirakan fenomena/kejadian. 

Kemampuan literasi matematika membantu seseorang untuk memahami peran 

atau kegunaan matematika di dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus 

menggunakannya untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat atas berbagai 

permasalahan/fenomena yang terjadi. 

Hayat (2010) menyatakan bahwa konten dibagi menjadi empat bagian 

yaitu : (1) Ruang dan bentuk (space and shape) berkaitan dengan pokok pelajaran 

geometri. Soal tentang ruang dan bentuk ini menguji kemampuan siswa 

mengenali bentuk, mencari persamaan dan perbedaan dalam berbagai dimensi 

dan representasi bentuk, serta mengenali ciri-ciri suatu benda dalam 
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hubungannya dengan posisi benda tersebut, (2) Perubahan dan hubungan 

(change and relationship) berkaitan dengan pokok pelajaran aljabar. Hubungan 

matematika sering dinyatakan dengan persamaan atau hubungan yang bersifat 

umum seperti penambahan, pengurangan dan pembagian, (3) Bilangan 

(quantity) berkaitan dengan hubungan bilangan dan pola bilangan, antara lain 

kemampuan untuk memahami ukuran, pola bilangan, dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan bilangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung 

dan mengukur benda tertentu, (4) Probabilitas dan ketidakpastian (uncertainty) 

berhubungan dengan statistik dan probabilitas yang sering digunakan dalam 

masyarakat informasi. 

Sesuai dengan tujuan PISA untuk menilai kemampuan siswa 

menyelesaikan masalah real (students‟ capacity to solve real problems), maka 

masalah pada PISA meliputi konten (content) matematika yang berkaitan 

dengan fenomena. Dalam PISA fenomena ini dikenal dengan over-arching 

ideas. Karena domain matematika sangat banyak dan bervariasi, tidak mungkin 

untuk mengidentifikasi secara lengkap. Oleh karena itu PISA hanya membatasi 

pada 4 over-arching ideas yang utama, yaitu perubahan dan hubungan (change 

and relationship), ruang dan bentuk (Space and Shape), kuantitas (Quantity), 

dan ketidakpastian dan data (Uncertainty and data). OECD (2012) menguraikan 

masing-masing konten matematika seperti berikut: 

a. Perubahan dan hubungan (Change and Relationship), merupakan 

kejadian/peristiwa dalam setting yang bervariasi seperti pertumbuhan 

organisma, musik, siklus dari musim, pola dari cuaca, dan kondisi ekonomi. 

Kategori ini berkaitan dengan aspek konten matematika pada kurikulum yaitu 

fungsi dan aljabar. Bentuk aljabar, persamaan, pertidaksamaan, representasi 

dalam bentuk tabel dan grafik merupakan sentral dalam menggambarkan, 

memodelkan, dan menginterpretasi perubahan dari suatu fenomena. 

Interpretasi data juga merupakan bagian yang esensial dari masalah pada 

kategori change and relationship. 

b. Ruang dan Bentuk (Space and Shape), meliputi fenomena yang berkaitan 

dengan dunia visual (visual world) yang melibatkan pola, sifat dari objek, 
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posisi dan orientasi, representasi dari objek, pengkodean informasi visual, 

navigasi, dan interaksi dinamik yang berkaitan dengan bentuk yang riil. 

Kategori ini melebihi aspek konten geometri pada matematika yang ada pada 

kurikulum. 

c. Kuantitas (Quantity), merupakan aspek matematis yang paling menantang 

dan paling esensial dalam kehidupan. Kategori ini berkaitan dengan 

hubungan bilangan dan pola bilangan, antara lain kemampuan untuk 

memahami ukuran, pola bilangan, dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan bilangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung dan 

mengukur benda tertentu. Termasuk ke dalam konten kuantitas ini adalah 

kemampuan bernalar secara kuantitatif, mempresentasikan sesuatu dalam 

angka, memahami langkah-langkah matematika, berhitung di luar kepala 

(mental calculation), dan melakukan penaksiran (estimation). 

d. Ketidakpastian dan data (Uncertainty and Data). Ketidakpastian merupakan 

suatu fenomena yang terletak pada jantungnya analisis matematika (at the 

heart of mathematical analysis) dari berbagai situasi. Teori statistik dan 

peluang digunakan untuk penyelesaian fenomena ini. Kategori uncertainty 

and data meliputi pengenalan tempat dari variasi suatu proses, makna 

kuantifikasi dari variasi tersebut, pengetahuan tentang ketidakpastian dan 

kesalahan dalam pengukuran, dan pengetahuan tentang kesempatan/peluang 

(chance). Presentasi dan interpretasi data merupakan konsep kunci dari 

kategori ini. 

Orientasi PISA adalah lebih memperhatikan apa yang dapat dilakukan 

siswa dari pada apa yang mereka pelajari di sekolah. Oleh karena itu, diharapkan 

siswa dapat memiliki kemampuan untuk literasi (literacy). PISA dirancang 

untuk mengumpulkan informasi melalui asesmen 3 tahunan untuk mengetahui 

literasi siswa dalam membaca, matematika, dan sain. PISA juga memberikan 

informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan skill dan 

sikap siswa baik di rumah maupun di sekolah dan juga menilai bagaimana 

faktor-faktor ini berintegrasi sehingga mempengaruhi perkembangan kebijakan 

suatu negara (OECD, 2010). 
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Literasi matematika didefinisikan sebagai kemampuan seseorang individu 

merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai 

konteks. Termasuk di dalamnya bernalar secara matematis dan menggunakan 

konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika dalam menjelaskan serta 

memprediksi fenomena. Dengan demikian literasi matematika membantu 

seseorang untuk mengenal peran matematika dalam dunia dan membuat 

pertimbangan maupun keputusan yang dibutuhkan sebagai warga negara 

(OECD, 2010). Dengan demikian pengetahuan dan pemahaman tentang konsep 

matematika sangatlah penting, tetapi lebih penting lagi adalah kemampuan untuk 

mengaktifkan literasi matematika itu untuk memecahkan permasalahan yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Soal-soal PISA meguji 3 aspek yakni konten, konteks, dan kompetensi. 

Berikut penjelasan dari masing-masing aspek soal matematika PISA (OECD, 

2010). 

a. Konten (Content) 

Pada konten PISA membagi menjadi 4 bagian yaitu:  

1) Perubahan dan hubungan (Change and Relationship) 

2) Ruang dan bentuk (Space and Shape) 

3) Kuantitas (Quantity) 

4) Ketidakpastian dan data (Uncertainty and Data) 

b. Konteks (Context) 

Soal untuk PISA melibatkan empat konteks, yaitu berkaitan dengan 

situasi/konteks pribadi (personal), pekerjaan (occupational), 

bermasyarakat/umum (societal), dan ilmiah (scientific) .  

c. Kelompok Kompetensi (Competence Cluster) 

Kompetensi pada PISA diklasifikasikan atas tiga kelompok (cluster) 

yaitu reproduksi, koneksi, dan refleksi (OECD,2010) 

1) Kelompok reproduksi  

Pertanyaan pada PISA yang termasuk dalam kelompok reproduksi 

meminta siswa untuk menunjukkan bahwa mereka mengenal fakta, objek-

objek dan sifat-sifatnya, ekivalensi, menggunakan prosedur rutin, 
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algoritma standar, dan menggunakan skill yang bersifat teknis. Item soal 

untuk kelompok ini berupa pilihan ganda, isian singkat, atau soal terbuka 

(yang terbatas). 

2) Kelompok koneksi  

Pertanyaan pada PISA yang termasuk dalam kelompok koneksi 

meminta siswa untuk menunjukkan bahwa mereka dapat membuat 

hubungan antara beberapa gagasan dalam matematika dan beberapa 

informasi yang terintegrasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

Dalam koneksi ini siswa diminta untuk menyelesaikan masalah yang non-

rutin tapi hanya membutuhkan sedikit translasi dari konteks ke model 

(dunia) matematika. 

3) Kelompok Refleksi  

Pertanyaan pada PISA yang termasuk dalam kelompok refleksi ini 

menyajikan masalah yang tidak terstruktur (unstructured situation) dan 

meminta siswa untuk mengenal dan menemukan ide matematika dibalik 

masalah tersebut. Kompetensi refleksi ini adalah kompetensi yang paling 

tinggi dalam PISA, yaitu kemampuan bernalar dengan menggunakan 

konsep matematika. Mereka dapat menggunakan pemikiran 

matematikanya secara mendalam dan menggunakannya untuk 

memecahkan masalah. Dalam melakukan refleksi ini, siswa melakukan 

analisis terhadap situasi yang dihadapinya, menginterpretasi, dan 

mengembangkan strategi penyelesaian mereka sendiri. 

3. Karakteristik Siswa (Gender)  

Berbicara tentang kejiwaan, usia peserta didik SMP berkisar antara 13 

sampai dengan 15 tahun dan masuk pada kelompok masa remaja awal, seperti 

yang dijelaskan oleh Rumini & Sundari (2004). Rumini dan Sundari menyatakan 

bahwa masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang 

mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. 

Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15 tahun 

= masa remaja awal, 15 – 18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18 – 21 

http://silabus.org/smp/
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tahun = masa remaja akhir. Terdapat sejumlah karakteristik yang menonjol pada 

anak usia SMP:  

a. Terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan 

b. Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. 

c. Kecenderungan ambivalensi, antara keinginan menyendiri dengan keinginan 

bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan 

bimbingan dan bantuan dari orangtua. 

d. Senang membandingkan kaedah-kaeadah, nilai-nilai etika atau norma 

dengankenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. 

e. Mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat 

kemurahan dan keadilan Tuhan. 

f. Reaksi dan ekspresi emosi masih labil. 

g. Mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri 

sendiriyang sesuai dengan dunia sosial. 

h. Kecenderungan minat dan pilihan karer relatif sudah lebih jelas. 

Gender adalah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang 

membedakan antara wanita dan pria baik secara biologis, perilaku, mentalitas, 

dan sosial budaya. Pria dan wanita secara seksual memang berbeda. begitu pula 

secara perilaku dan mentalitas. Namun perannya di masyarakat dapat di 

sejajarkan dengan batasan-batasan tertentu. 

Menurut pendapat Fakih (2007), gender adalah suatu sifat yang melekat 

pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun 

kultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan 

sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan 

tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat 

dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu 

dan dari tempat ketempat yang lain, juga perubahan tersebut bisa terjadi dari 

kelas ke kelas masyarakat yang berbeda.  
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C. Kerangka Berpikir  

1. Penelitian Kuantitatif  

Program Internasional Student Assesment (PISA) adalah studi tentang 

program penilaian siswa tingkat internasional yang diselenggarakan oleh 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). PISA 

merupakan survey yang dilakukan setiap tiga tahun. PISA diujikan kepada siswa 

yang berusia 15 tahun untuk menilai pemahaman dan penguasaan pengetahuan 

serta keterampilan siswa. Dalam survey PISA memiliki 4 konten, yaitu konten 

change and relationship, space and shape, quantity, dan uncertainty and data. 

Konten space and shape merupakan salah satu konten yang sulit dikerjakan. 

Geometri merukapan materi pada konten space ang shape  dalam PISA. Pada 

materi geometri, terdapat konten yang memuat berbagai bentuk objek dalam dua 

dimensi maupun tiga dimensi dan memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Khusnul 

Safrina, dkk, (2014: 9) menyatakan bahwa dilapangan menunjukkan kenyataan 

dalam mempelajari materi geometri siswa masih banyak yang mengalami 

kesulitan. Pendapat tersebut didukung oleh, Sutama, dkk, (2014) yang 

menyatakan bahwa kemampuan berfikir matematis dan kemampuan visualisasi 

geometri siswa masih belum berkembang secara optimal dan masih tergolong 

rendah. Sementara itu, dalam menyelesaikan permasalahan konten space and 

shape  diperlukan kemampuan berimajinasi tinggi dan kemampuan visual yang 

baik untuk menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan imajinasi yang tinggi 

dalam memvisualisasi objek-objek tertentu.  

Dalam menyelesaikan soal-soal PISA diperlukan kemampuan menalar 

yang baik. Kemampuan menalar itu sendiri merupakan kemampuan yang 

diperlukan untuk melakukan berbagai aktifitas mental untuk berfikir, 

menganalisis, dan memecahkan masalah matematika dalam soal PISA konten 

space and shape. Widarti (2013:16) mengatakan bahwa dalam keterampilan 

matematika, siswa diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang 

(menengah), dan rendah. Oleh karena itu, untuk menentukan siswa dalam 

kategori yang benar, perlu untuk mereferensi nilai konversi dari hasil tes 

kemampuan siswa.  
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Kemampuan dalam PISA yang akan dinilai tidak hanya isi dari 

matematika, tetapi juga proses matematika. Dalam hal proses matematika Hayat 

dan Yusuf (2010:9) menyatakan bahwa PISA melakukannya dengan mengamati 

kemampuan alas an untuk menganalisis, berkomunikasi ide, merumuskan dan 

juga memecahkan masalah. Selain itu, kemampuan berkomunikasi untuk 

menyampaikan ide atau gagasan dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah 

kompetensi. Proses yang demikian sudah dikenal sebagai proses matematika 

yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, dalam merumuskan masalah konsep 

matematika, mengidentifikasi konsep matematika yang relevan, melakukan 

asumsi dan generalisasi, menemukan kesesuaian masalah, dan pada akhirnya 

memperoleh model pemecahan masalah berdasarkan konsep-konsep 

matematika. Namun, ada juga kompetensi yang diperlukan sehingga proses bisa 

dilakukan mereka yaitu dengan kemampuan untuk berfikir dan bernalar, 

berpendapat, komunikasi, membuat model, merumuskan dan pemecahan 

masalah, representasi, dan menggunakan bahasa matematika. 

Hasil pemaparan diatas dimungkinkan bahwa siswa yang memiliki 

kemampuan menalar yang baik dapat menyelesaikan soal matematika berbasis 

PISA pada konten space and shape dengan baik pula. Dengan kata lain, dalam 

menyelesaikan soal model PISA khususnya pada konten space and shape 

diperlukan kemampuan bernalar yang baik agar siswa dapat lebih mudah 

menyelesaikan soal tersebut. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika berbasis PISA pada konten space and shape dapat dideskripsikan 

melalui seberapa tepat siswa dalam menyelesaikan soal konten space and shape. 

Kemampuan berfikir siswa yang masih kurang menyebabkan melemahnya 

pendidikan di Indonesia terutama dalam pelajaran matematika materi geometri. 

Materi geometri merupakan salah satu materi yang terdapat di dalam pelajaran 

matematika kelas VIII sekolah menengah tingkat pertama. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan soal berorientasi PISA yang berkaitan dengan materi 

geometri, peneliti membuat instrument penilaian dari soal geometri kemudian 

soal tersebut diujikan kepada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta. Adanya penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan 
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kemampuan menalar siswa dalam mengerjakan soal matematika berorientasi 

PISA konten space and shape ditinjau dari gender pada materi geometri di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta.  

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir Kuantitatif  
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2. Penelitian Kualitatif  

Program Internasional Student Assesment (PISA) adalah studi tentang 

program penilaian siswa tingkat internasional yang diselenggarakan oleh 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). PISA 

merupakan survey yang dilakukan setiap tiga tahun. PISA diujikan kepada siswa 

yang berusia 15 tahun untuk menilai pemahaman dan penguasaan pengetahuan 

serta keterampilan siswa. Dalam survey PISA memiliki 4 konten, yaitu konten 

change and relationship, space and shape, quantity, dan uncertainty and data. 

Konten space and shape merupakan salah satu konten yang sulit dikerjakan. 

Geometri merukapan materi pada konten space ang shape  dalam PISA. Pada 

materi geometri, terdapat konten yang memuat berbagai bentuk objek dalam dua 

dimensi maupun tiga dimensi dan memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Khusnul 

Safrina, dkk, (2014: 9) menyatakan bahwa dilapangan menunjukkan kenyataan 

dalam mempelajari materi geometri siswa masih banyak yang mengalami 

kesulitan. Pendapat tersebut didukung oleh, Sutama, dkk, (2014) yang 

menyatakan bahwa kemampuan berfikir matematis dan kemampuan visualisasi 

geometri siswa masih belum berkembang secara optimal dan masih tergolong 

rendah. Sementara itu, dalam menyelesaikan permasalahan konten space and 

shape  diperlukan kemampuan berimajinasi tinggi dan kemampuan visual yang 

baik untuk menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan imajinasi yang tinggi 

dalam memvisualisasi objek-objek tertentu. 

Dalam menyelesaikan soal-soal PISA diperlukan kemampuan menalar 

yang baik. Kemampuan menalar itu sendiri merupakan kemampuan yang 

diperlukan untuk melakukan berbagai aktifitas mental untuk berfikir, 

menganalisis, dan memecahkan masalah matematika dalam soal PISA konten 

space and shape. Widarti (2013:16) mengatakan bahwa dalam keterampilan 

matematika, siswa diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang 

(menengah), dan rendah. Oleh karena itu, untuk menentukan siswa dalam 

kategori yang benar, perlu untuk mereferensi nilai konversi dari hasil tes 

kemampuan siswa. 
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Analisis kemampuan menalar yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan acuan indikator yang sudah ditetapkan. Setelah diketahui tingkat 

kemampuan menalar siswa, dilakukan wawancara untuk memastikan hasil 

pekerjaan siswa. Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan 

bagaimana tingkat kemampuan menalar siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 

5 Surakarta.  

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir Kualitatif 
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D. Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Adapun 

yang menjadi hipotesis untuk penelitian kuantitatif dalam penelitian ini adalah 

Terdapat perbedaan kemampuan siswa yang signifikan dalam menyelesaikan soal 

matematika berorientasi PISA konten space and share ditinjau dari gender. Untuk 

penelitian kualitatif tidak terdapat hipotesis.  


